
 

 

 

  

 

 

 
 

 

Brussel, 9 september 2019    

 
 
 
 

Op zoek naar een schilder, elektricien, loodgieter, …?  

 

Nieuw in Belfius Pop-Up vanaf eind september 

 

Dankzij Jaimy zullen de 1.300.000 Belfius Mobile-gebruikers 

voor hun herstellingen en renovaties een beroep kunnen doen op 

2.000 – en binnenkort nog meer – erkende vaklui.  

In enkele kliks en zonder de app te verlaten.  
 

 

 
 

Een schilder, loodgieter, schrijnwerker, elektricien, ... vinden voor een herstelling of een 

renovatie is niet altijd gemakkelijk. Daarom heeft Belfius ‘Jaimy’ gecreëerd, een autonoom 

digitaal platform dat eigenaars die werken willen laten uitvoeren rechtstreeks in contact brengt 

met vaklui over het hele land. De tool komt duidelijk tegemoet aan een behoefte, want nog 

geen jaar na de lancering hebben al meer dan 2.000 aannemers zich bij Jaimy aangesloten, en 

elke dag worden via het platform tientallen bestekaanvragen ingediend. Gesterkt door dat 

succes, schakelt Jaimy nu een versnelling hoger: tegen eind september zal het platform 

geïntegreerd worden in Belfius Pop-Up, waardoor ook de 1.300.000 gebruikers van de Belfius 

app gemakkelijker een erkend vakman voor hun herstelling of project zullen vinden.  

 

 



 

Na ‘Tanken zonder kaart’ in de Lukoil tankstations, de aankoop van dienstencheques, tickets van De 

Lijn of tickets om de Red Lions en Red Panthers aan het werk te zien op de Belfius EuroHockey 

Championships, ... breidt Belfius het Pop-Up-aanbod op Belfius Mobile nu verder uit. Altijd met 

hetzelfde doel: zijn klanten het leven gemakkelijker maken dankzij een hele rist superhandige niet-

financiële diensten voor dagelijks gebruik.  

Volgende nieuwkomer in Belfius Pop-Up: Jaimy, een slim platform dat particulieren de geschikte  

vaklui helpt te vinden voor hun werken. Naast zijn klassiek aanbod – bank- en verzekeringsproducten 

waarmee de klanten hun woning kunnen kopen, renoveren en beschermen – wil Belfius hen een extra 

toegevoegde waarde leveren: de realisatie van hun projecten vergemakkelijken en hen op die manier 

ook zonder schadegeval begeleiden. 

En als uw renovatieprojecten nu eens kinderspel werden? 

Loodgieterij, elektriciteit, isolatie, plaatsen van ramen en deuren, vervanging van glas, installatie, 

herstelling of onderhoud van de verwarming, plaatsing van zonnepanelen, dakwerken, vloerbekleding, 

schilderwerk en inrichting, ... Voortaan kunnen Belfius-klanten, in enkele kliks en zonder hun app te 

verlaten, aan Jaimy vragen een erkend en beschikbaar vakman voor hen te vinden in niet minder dan 

10 verschillende branches. De voordelen zijn duidelijk: tijdwinst, want Jaimy zoekt de meest 

gekwalificeerde vakman onder zijn  aangesloten aannemers, en de particulieren ontvangen gratis en 

zonder verplichting tot drie verschillende offertes van erkende vaklui.  

Win-win, ook voor de aannemers 

Er zijn al meer dan 2.000 professionals aangesloten bij Jaimy, dat hen een gemakkelijke en beveiligde 

toegang geeft tot honderden mogelijke opdrachten vlakbij, waarvoor ze rechtstreeks een prijsofferte 

kunnen indienen.  

Dankzij de integratie van Jaimy in de Belfius app zullen ook de aannemers die klant zijn bij Belfius 

zich met hun smartphone in enkele minuten kunnen aansluiten bij Jaimy. Eens ze hun voorkeuren 

(streek, specialiteit, …) hebben ingesteld, zullen ze onmiddellijk de op het platform gepubliceerde 

bestekaanvragen kunnen overlopen en tegen betaling van een kleine bijdrage toegang hebben tot de 

gegevens van potentiële klanten met een opdracht die hen interesseert. Zowel de particulieren als de 

vaklui kunnen zeker zijn van degelijkheid en kwaliteit: alle aanvragen die op Jaimy worden gepost, 

worden eerst geverifieerd en gevalideerd, de aanvragers worden systematisch op de hoogte 

gehouden van de evolutie van hun situatie, en de aannemers worden door hun klanten beoordeeld op 

het geleverde werk. 

Jaimy steekt nu resoluut een tandje bij en geeft de aannemers voortaan een bevoorrechte toegang tot 

de bestekaanvragen van de 1.300.000 Belfius Mobile-gebruikers. Het platform wil zo de lokale 

economie steunen, door gemotiveerde loodgieters, elektriciens, schilders, tegelzetters, leidekkers, … 

met onverwachte gaten in hun planning te helpen bij het zoeken naar extra opdrachten bij hen in de 

buurt en/of bij de uitbreiding van hun klantenbestand tegen beperkte marketingkosten.  

 

Perscontact  

 

Belfius: Ulrike Pommée, ulrike.pommee@belfius.be /press@belfius.be , +32 (0)2 222 02 57 

www.belfius.be 

 

JAIMY: Christophe Nottebaert, christophe.nottebaert@jaimy.be,  +32 (0)476 85 74 73 

www.jaimy.be  
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